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İşgalci Çin rejimi, çeşitli bahanelerle 
Doğu Türkistan halkını baskı altına alarak 
sistematik soykırım gerçekleştirirken, öte 
yandan da Doğu Türkistan'daki doğal 
kaynakları sömürme ve Çin'e transferlerine 
yönelik çalışmalarını artırıyor. 

Doğu Türkistan’daki Sözde “Xinjiang 
Kalkınma ve Reform Komisyonu” bu yılın 
Mayıs ayında, Çin komünist rejiminin “14. 
beş yıllık plan dönemde kömür madenciliği 
projelerinin yapımını hızlandırma” konulu 
özel bir video konferans toplantısın 
düzenleyerek Doğu Türkistan'ın kömür 
kaynaklarını yağmalama planını açık ettiği 
öğrenildi.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar 
doğrultusunda Doğu Türkistan'da kömür 
madenciliğinde, çıkarma ve üretimi arttırarak 
net 160 milyon ton kömür elde edildiği, 

buna göre 2025'e kadar Doğu Türkistan'da 
çıkarılan kömür miktarının 400 milyon tona 
ulaşması hedeflendiği iddia ediliyor.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA 37 KİLİT İŞLETMESİ 
BULUNUYOR 

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer 
alan 12 Ekim 2022 tarihli habere göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin enerji Gurubun Xinjiang 
şubesi bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre 15.138.000 ton artışla 
toplam 56.263.000 ton kömür üretimi 
gerçekleştirdiği ve 57.676.000 ton kömür 
satışı yapılarak geçen yılın aynı dönemine 
göre %36,6 artışla 15.452.000 ton fazla 
satış gerçekleştirdiği öne sürülürken, Çinli 
makamlar bunu tarihi rekor olarak açıklıyor.

Çeşitli şekillerde Doğu Türkistan halkını baskı altına alarak sistematik 
soykırım gerçekleştiren işgalci Çin, bölge kaynaklarını sömürme ve Çin'e 

transferlerine yönelik çalışmalarını da artırıyor.

YAĞMACILAR GITGIDE AGRESIFLEŞIYOR
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Bilgilere göre Elektrik enerjisi, kimya 
endüstrisi ve buhar tedariki yapan Çin 
enerji Gurubun, Doğu Türkistan'da 37, 
bölge dışında 25 kilit işletmesi bulunuyor. 
Çin rejiminin teşvikiyle Doğu Türkistan 
kaynaklarını sömüren şirket, günlük kömür 
üretimini ise 30.000 tona çıkarmış durumda.

GERÇEK SAHIPLERI YOKSUL BIRAKILIYOR

Son zamanlarda Çin’in sistematik insan 
hakları ihlalleri ve köle işçi çalıştırması 
yüzünden uluslararası toplum ticaret 
sektöründe Çin'i epey zorluyor. Çeşitli 
ambargolar uyguluyor. Buna ek olarak Çin 
illerinde peş peşe yaşanan doğal afetler gibi 
etkenler nedeniyle de Çin ekonomisinde 
gerileme yaşanmıştı. En büyük enerji 
tüketicisi olan Çin bu krizi çözmek için Doğu 
Türkistan'ın kaynaklarını agresif bir şekilde 
yağmalamayı hızlandırıyor. Çin başlangıçta 
Avustralya'dan büyük miktarda kömür ithal 

ediyordu ve Avustralya ile Çin arasındaki 
ilişkiler, Çin'in soykırım suçu işlemesi de 
dahil olmak üzere çeşitli nedenler sonucu 
bozulurken, Çin Avustralya'dan kömür 
ithalatını, Avustralya’da Çin’den hammadde 
alımını durdurmuştu.

Gözlemciler, Doğu Türkistan'ın yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarının işgalci Çin rejimi 
tarafından sömürüldüğünü, her gün 
milyonlarca ton kaynağın Çin vilayetlerine 
kaçırıldığını, Doğu Türkistan halkının halen 
yoksulluk içerisinde yaşamaya mahkum 
bırakıldığını, üstelik bunun üzerine 
“yoksullukla mücadele”  adı altında Halkın 
köleliğe mecbur edilmekte olduğunu 
kaydetti.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press

Doğu Türkistan'da Çin virüsü nedeniyle rejim 
hükümetinin sözde “Salgın önlemleri” bahanesiyle 
uyguladığı baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri 
daha da sıkı ve katı bir biçimde devam ediyor.

Kırım Haber ajanına göre QHA, Doğu Türkistan’da 
baskıcı Çin rejiminin yeniden toplama kampları 
inşa ettiği belirtildi. 4 Ekim 2022 tarihinde Doğu 
Türkistan’da görüntülenen videolar, Uygur Haber 
sosyal medya hesabı tarafından yayımlandı. 
Videoda, Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri için 
inşa edilen devasa kamplar görüntülendi. Çinli 
yetkililer, yeni tip toplama kamplarının Çin virüsü 
Covid-19 izolasyon merkezleri olduğu açıklamasını 
yapsa da bu kampların toplama kampları olduğu 
düşünülüyor.

SALGIN ÖNLEMLERI BAHANESIYLE INSANLAR ÖLÜYOR

Çin’in Doğu Türkistan’da sözde “sıfır Covid” politikası 
sebebiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp ilaçsız ve 
yiyeceksiz tecrit uygulamasının üzerinden 78 gün 
zaman geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden değil 
açlıktan ölmeye başladı. Evlerinde olmayıp toplama 
kampına götürenlere ne olduğu hakkında ise 
kimsenin bir fikri bulunmuyor.

YENI TESISLER NASIL BIR YER

Video’da sesi duyulan ve “bu hayra alamet değil” 

diyen kişinin anlattıklarına göre Karantina amacıyla 
inşa edildiği iddia edilen yeni yapının görüntülenen 
küçük bir bölümünde 42 sıra boyunca tek kişilik 
odalar, 82 sıra boyunca çift kişilik odalar bulunuyor. 
20 sıra boyunca tamamlanan kısım ise 1600 kişiyi 
izole edebilecek kapasitede. 

UYGURLAR ÜZERINDE DENEY MI YAPILIYOR?

Daha önce haberlerimizde de doğruladığımız 
gibi bu yapıların yeni tür Toplama Kampları 
olabileceği kesin gözle bakılabilir! Nitekim Çin’in 
Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerinden bilinmeyen 
deneyler yaptığı yönündeki şüphemiz artıyor. 
Çünkü daha öncede yapay zeka, yüz tanıma 
teknolojilerinde Uygurların deney faresi olarak 
kullanıldığını biliyoruz.

Doğu Türkistan’daki radikal üslupla uygulanan 
'sıfır Kovid' politikası Dünya Sağlık Örgütü başta 
olmak üzere birçok Uluslararası kuruluş tarafından 
sert şekilde eleştiriliyor. Ancak sadece eleştirmek 
yetmiyor. Uluslararası organizasyonların Doğu 
Türkistan’da gerçekten neler olduğunu ortaya 
çıkarması aciliyet arz eden mesele haline gelmiş 
durumda.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Çin’in Doğu Türkistan halkına karşı işlediği sistematik asimilasyon 
politikalarının en bariz örneği olan toplama kamplarına entegre inşa 

edilen yeni tür yapılar, adeta korku filmini andırıyor.

KORKU FILMI GIBI ZULÜM KAMPLARI 
INŞA EDILDI



5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ

4

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
17 Ekim- 23 Ekim 2022 23 Ekim- 17 Ekim 2022

Çin’in Doğu Türkistan'da keyfi uyguladığı sözde 
“salgın önlemleri” sırasında, halk evlerine 
kapatılırken dışarıdan kaynakla, demir telle, çelik 
duvar örerek mühürlemesi, 78 gündür devam eden 
açlık soykırımında ölüm vakalarının artmasına 
yol açtı. Bunun üzerine insanların evlerinde erzak 
kalmadığı gibi gıda yardımı başvuruları da yanıtsız 
kalırken, Çinlilerin hastaları hastanelere kabul 
etmediğini kanıtlayan görüntü kayıtları ortaya çıktı. 

Çin haber kaynaklarında 29 Eylül yer alan habere 
göre, merkezi hükümet birleşme, önlem ve kontrol 
mekanizmasınca düzenlenen basın toplantısında 
Salgın önleme ve Kontrol bürosu, mahkeme başkanı 
Lizhonglong Çin virüsü “Covid-19” salgını kontrol 
önlemleri sırasında insanların evlerine dışarıdan 
kapatılmasının yasadışı 

olduğunu, Çin genelinde böyle olaylara müsaade 
edilmeyeceğini iddia etmişti.

ÇIN’IN IKI YÜZLÜ SIYASETI AYYUKA ÇIKTI

12 Ekim'de yayınlan 1 dakikalık 55 saniyelik videoda 

bir Uygur Türkü, Çin illerinde farklı bir politika ve 
Doğu Türkistan'da farklı politika uygulandığını 
ifşa ederek, Doğu Türkistan’da bütün yaşamın 
durduğunu, dükkanların, restoran, bakkal her 
yerin kapatıldığını, Yetkililerin söylediği yasaların 
Doğu Türkistan’da hiç biri geçerliliği olmadığını 
söyleyerek, “yukarıdan salgını önlemek için iyi 
şeyler söylerler. Yerel yetkililer bunun tersini 
yapıyor. Yetkililer bildirmelerine rağmen kapılarımız 
hala dışarıdan kilitli, evde yangın  veya deprem 
falan olursa ne yapacağız? güvenli bir yere nasıl 
çıkacağız. Bu konuyla ilgili hukuk bilgisi olanlardan 
yardım istiyorum” şeklinde Çin rejiminin sistematik 
soykırım cinayetini ayyuka çıkarıyor.

Sosyal medyada yayılan bu gibi videolar 78 gündür 
keyfi karantina altında açlıktan ölmek üzere olan 
Uygur halkı, her şeyi göze alarak yayıyor.  Çin'in sözde 
“sıfır covid” politikası kapsamında yürürlükte olan 
radikal tedbirleri dünya sağlık örgütü başta olmak 
üzere uluslararası toplumun şiddeti kınamalarıyla 
karşı karşıya. 

Muhammed Ali ATAYURT- Türkistan Press

İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve diğer 
bir çok bölgede yaklaşık 78 gündür keyfi karantina 
uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca açlığa 
mahkum ediyor. Gulca ve diğer bölgelerde 30’dan 
fazla kişinin açlıktan veya bilinmeyen bir tür 
dezenfektan zehirlenmesinden öldüğü, bazılarının 
intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti.

16 Ekim yayılan ve açık kaynaklardan elde ettiğimiz 
görüntü kayıtlarında Gulca’nın bilinmeyen bir sitede 
evlerinde sefa süren Çinli yerleşimciler, gördüklerini 
şaşkın bir ses tonuyla anlatarak, sitedeki Uygurların 
bir yerlere götürülmekte olduğunu açık ediyor. 

1 dakika 3 saniyelik ilk kayıtta Çinlilerin 
konuşmalarından insanları taşıyan 120 halk 
otobüsünden 3 sefer geldiği anlaşılıyor. Sapa sağlam 
Uygurlar Muhtemelen daha önce paylaştığımız 
sağlıksız toplu karantina merkezlerine götürülüyor. 
O tesislerin aynı anda 3500-4000 civarı insanı 
barındıracak devasa olanlarının da görüntüleri 
elimizde. 

HER SITEDEN 150-200 KIŞI HALINDE GÖTÜRÜYOR

İkinci ve devam eden benzeri görüntülerde ise 
Gulca’da yaşanan kaçırma olayıyla bağlantılı 
olarak insanları taşıyan otobüslerin korku filmi gibi 
gece yarısı bilinmeyen bir sözde toplu karantina 
merkezine ulaştığını gösteriyor. Dikkat çekeni ise 

İnsanların halinden tavrından hiçbiri hasta falan 
değil. 

Soru şu; En ciddi olanı Gulca başta olmak üzere 
Doğu Türkistan genelinde sayısız insanın apar topar 
bu şekil tesislere alınması ne anlama geliyor? 

Bir analiz!. Kış geliyor, ölümler çoğalacak! Evlerinde 
ölen insanların haberi Uluslararası toplumun 
tepkisini çekince, Toplama Kamplarıyla, Aç bırakarak 
yok edemediği Uygurları, Çin virüsü “Covid 19” 
bahanesiyle tüm dünyada meşru görülen karantina 
önlemlerini kullanarak zoraki kaybettirmeye 
çalışıyor. 

Buradaki amaç çok açık, Evlerinde ölmesindense 
toplum içerisinde ölmesi daha kolay üstü örtülür, 
ama tesisteki can sayısında bir düşüş olmayacak, 
öldükçe dolduracak, öldükçe yeni insanları 
getirecek.

Peki ne zamana kadar sürecek? Anlaşılan o ki 
bu devasa tesislere yapılan büyük yatırımlara 
bakıldığında, işin daha başındayız. İlerleyen 
günlerde bu merkezlerde ölen insanların haberlerini 
alıyor olabilir miyiz?

Çin bunu yaparmı? 

Bence Yapar!

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Çin Rejiminin yalan ve sahte Propagandası halk tarafından ortaya 
serildi. Yetkililer üzerinden şikayetçi olan genç adam, Çinli makamların 

yalan söylediğini ispat ederek toplumdan yardım istedi.

Çin rejimi, malum sitedeki Uygurları bilinmeyen bir yerlere götürüyor. 
Olayları evlerinde sefa seren Çinliler şaşkın şaşkın anlatıyor. 

ÇIN’IN TOPLU KARANTINA MERKEZLERI 
NE AMAÇLIYOR? 
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Dahua teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ve 

Uygurlar başta olmak üzere farklı etnik gurupları 

ayrıt edebilen yüz tanıma özelliğine sahip bir 

kamera uzmanlarca tespit edildi. Kameraların ticari 

kullanımı dışında kötü amaçlı da kullanılabileceği 

endişe yaratıyor.

Amerika'nın Sesi VOA’nun bildirdiğine göre, 

dünyanın önde gelen video gözetim ve analiz 

şirketi İPVM, Çin'in Dahua teknoloji şirketine 

ait web sitesinde yapılan bir tanıtım videosu 

analizinde , Çin'in Dahua Şirketi tarafından üretilen 

kameraların ırk ve ten rengini ayırt etme özelliğine 

sahip olduğunu gösterdiğini, İlgili Raporlarda 

Çin rejiminin söz konusu teknoloji ile Uygurların 

ve Tibetlilerin yüzlerini tanımak, kontrol etmek 

için kullandığını gözler önüne serdiği ve Uygur 

Yüz tanıma yazılımının Dahua’nın patentli ürünü 

olduğu öne sürülüyor.

DAHUA SUÇLAMALARI REDDETMEDI
17 Ekim'de Dahua yetkilileri suçlamaları 

reddetmezken, web sitesi içeriğinin güncel 

olmadığını söyleyerek sorumluluklarından kaçmaya 

çalıştı.

Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan video gözetim 

ekipmanı ve hizmet sağlayıcılarından biri olan 

Zhejiang Dahua Teknoloji Şirketi 2015 yılında borsa 

değeri sıralamasında ikinci olmuştu. 2018 yılında 

Doğu Türkistan’daki Çin polis güçlerinin Toplama 

Kamplarında Dahua ekipmanı kullandığı ortaya 

çıktı. Söz konusu ihaleden Dahua’nın 1 milyar 

dolara yakın kâr elde ettiği biliniyor. Ekim 2019'da 

ise ABD hükümeti, Doğu Türkistan'daki sistematik 

soykırım nedeniyle Dahua şirketini kara listeye 

alarak yaptırım uyguladı.

Buna bağlı olarak bir çok ülke Dahua, Hikvision 

ve diğer düzinelerce Çinli firmayı, devam eden 

baskıları, kitlesel keyfi gözaltıları ve Doğu Türkistan 

halkına karşı ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle 

ambargo uyguluyor. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Çin haber kaynaklarına göre, 16 Ekim 2022 yerel 
saat 16:54 sularında Kaşgar vilayetine bağlı 
Maralbaşı ilçesi sınırlarında 5,5 büyüklüğünde 
deprem meydana geldiği belirtildi.  Depremin 
merkez üssünün Kırgızistan sınırında olduğu, 
Enlemi 39.44 derece kuzey, boylamı 78.04 
derece doğu, Merkez üssünün 15 kilometre 
derinliğe ulaştığı ifade ediliyor.

HALK 80 GÜNDÜR EVLERINE KAPALI

Açık kaynaklardan elde edilen ve deprem anına 
ait görüntülerde avizelerin şiddetle sallandığı, 
depremin yerleşim bölgesine yakın olması 
nedeniyle evlerin duvarlarında büyük çatlaklar 
oluştuğu, yaklaşık 2 aydır evlerine kapatılan 
halkın, kapı dışarıdan mühürlü olmasından 
dolayı yaşanabilecek tehlikeden kurunma 
imkanı olmadığından paniklediği anlaşılıyor. 
SON BEŞYILDIR ILK DEFA BÖYLE SALLANIYOR 

Çin Deprem Ağı'na göre Son beş yılda, 
depremin merkez üssünün 200 kilometre 
yakınında büyüklüğü üçten fazla olan dokuz 
deprem meydana geldiği ve en son 1 Temmuz 
bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı 
ilçede 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve 
16 ekimde meydana gelen depremin bayağı 
şiddetli olduğu düşünülüyor.

 Öte yandan Açık kaynaklardan elde ettiğimiz 
12 Ekim'de yayılan 1 dakikalık 55 saniyelik 
videoda bir Uygur Türkü, Çin propagandalarının 
tam tersine kapılarının hala dışarıdan kilitli 
olduğunu belirterek, evde yangın  veya deprem 
yaşandığında güvenli yere ulaşamayacağında 
endişe ettiğini ifade etmişti.

  Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press 

80 gündür keyfi karantina altında açlık soykırımıyla karşı karşıya oaln 
Doğu Türkistan’da Kaşgar’a bağlı Maralbaşı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde 

deprem yaşandı. Duvarlar çatladı. Halık panikte! 

Dahua teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ve Uygurlar başta olmak 
üzere farklı etnik gurupları ayrıt edebilen yüz tanıma özelliğine sahip bir 

kamera uzmanlarca tespit edildi.
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Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası 
kapsamında Doğu Türkistan'daki insanlık 
dışı uygulamalarını sözde “salgın önleme” 
bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada 
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da 
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor. 
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video 
kayıtları, rejimin halkı 80 gündür evlerine 
kapatarak ölümüne neden olduğunu ortaya 
koyuyor.

Açık kaynaklardan elde ettiğimiz görüntü 
kayıtlarında, Çin'in keyfi karantina ve ciddi 
ihmali sonucunda çok sayıda kişinin açlıktan 
öldüğünü gösteriyor.

14 Ekim’de yayılan 26 saniyelik bir videoda, 
Doğu Türkistan’ın farıklı biölegelerinde 25’i 
aşkın kişinin hangi tarihte keyfi karantina 

bahanesiyle eve kapatıldığını ve hangi 
tarihte açlıktan öldüğü tektek gösteriliyor.

Bunların dışında Kaşgarın kona şehirden 4 
aylık yeni evli Alimcan Abdureşit, Merkitten 
Baturcan, yiyecekleri tükendiği için hayatını 
kaybeden Reyhan isimli anne ve bebeğinin 
bilgileride içeren deliller bulunuyor.

GIDA FIYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos 
Ürümçi, 15 Ağustos Turfan başta olmak 
üzere virüs artışı bahanesiyle Sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmişti. 5 Eylül Urumçi’de “Olan 
üstü hal” ilan edildi. 

Çin Komünist Partisi 20. kongresi bahanesiyle 
sözde “ sıfır covid” politikası kapsamında 
Gulca, Urumçi, Turfan, Korla, Aksu, Kaşgar 
ve Hoten bölgeleri başta olmak üzere halkın 

tamamı 80 gündür evlerine kapalı. Bu 
süreçte Gulca ve diğer bölgelerde 12 kişinin 
açlıktan öldüğü, bazılarının intihar ederek 
canına kıydığı teyit edilmişti. Özgür Asya 
Radyosunda (RFA) 29 Eylül yer alan habere 
göre, Hotan'ın Guma ilçesinde uygulanan 
sözde “ilaçlama” uygulamaları sonucu 13 
kişinin zehirlenerek öldüğü doğrulandı. 

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN IMHA ETMEK
Açık kaynaklarda nadiren bulunan bu gibi 
delil niteliğindeki bilgiler şimdiye kadar 

50’den fazla kişinin açlık soykırımında 
hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Gözlemciler zalim Çin’in Doğu Türkistanlıları 
öldürmeye niyetli olduğunu vurgulayarak, 
Çin’in radikal keyfi karantinalarının uzun 
vadeli planlandığını, yapılan yatırımlarından 
anlaşıldığını, Oysa Çin’in bu eğilimi 
zaten var olan Soykırım’ı hızlandırmak, 
meşrulaştırmak ve suçunu örtbas etme 
çabası olarak nitelendirdi.
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Açık kaynaklarda nadiren bulunan delil niteliğindeki bilgiler, şimdiye 
kadar 50’den fazla kişinin açlık soykırımında hayatını kaybettiğini 

gösteriyor.

Açık kaynaklarda nadiren bulunan delil niteliğindeki bilgiler, şimdiye 
kadar 50’den fazla kişinin açlık soykırımında hayatını kaybettiğini 

gösteriyor.
Doğu Türkistan'da rejim hükümetinin sözde 
“Salgın önlemleri” bahanesiyle uyguladığı 
baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri daha da 
katı ve korkutucu biçimde devam ediyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da sözde “sıfır Covid” 
politikası sebebiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp 
ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit uygulamasının 

üzerinden 80 gün zaman geçti. Çocuklar artık 
Çin virüsünden değil açlıktan ölmeye başladı. 
Evlerinde hastalananlar hastanelere alınmadığı 
gibi tedavi de edilmiyor. Evinde kaplı olmayıp 
toplama kampına götürülenlere ne olduğu 
hakkında ise kimsenin bir fikri bulunmuyor.
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HALKIN %80’I AÇLIK KIRIZI YAŞIYOR
Merkezi hükümet sözcüleri Ululsararası 
toplumu kandırmak için ağzına geleni atıyor. 
Çin yanlısı medya da Doğu Türkistan’da 
her şey normalmiş gibi haberler yapıyor. 
Gerçekte ise bölge geneli evlerine kapalı. 
Ne hasat alabildiler nede dışarı çıkabildiler. 

19 Ekim yayılan açık kaynaktan ulaşılan 2 
dakika 30 saniyelik bir videoda, Uygur Türkü 

Karı Koca, iki aydır devam eden mevcut 
sözde Karantina dönemini özetleyerek 
hazlı hazırda halkın %80'inden fazlasının 
evinde yiyeceği tükendiğini ortaya seriyor.

ZOMBI FILIMINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Ölüm vakaları çoğaldıkça Uygurları Toplu 
karantina merkezleri kurarak tenhaya 
çekmek isteyen Çin rejimi, büyük yatırımlar 
yaparak devasa alanlarda korku filimlerini 
andıran kutu yapılar inşa ediyor.

Öte yandan da 18 Ekim yayılan bir birinden 
farklı zaman diliminde çekilen 3 görüntü 
kaydı görünleri korkutuyor. Adeta bir 
Zombi Filmini anımsatan videoda karanlık 
bir yerde aşırı pis ve terk edilmiş bir yapının 
içindeki insanların durumu kaydediliyor. 
Görüntüyü çeken kişinin anlattıklarına 
göre, öncesinde depo olarak kullanıldığı 
sanılan bu terk edilmiş alanın aşırı pisliğini, 
insan değil hayvanın bile yaşayamayacağı 
bir yere kendilerini “karantina” bahanesiyle 
getirdiğini ve burasının çok kötü koktuğunu, 
kaç gün böyle kalacaklarını da bilmediğini 
çöplükten farkı olmadığını söylüyor. 
İkinci ve devam eden benzeri görüntülerde 
ise insanların ayrı ayrı bölmelerde yere 
battaniye serip oturduğu görülüyor.  
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